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PROJKT UMOWY 

PROJEKT UMOWY  NR ……../MJWPU/……./2023/Z/WZP.331-1-12/23.D.WO 

 

zawarta w dniu ……………………. 2023 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie  

(03–719 Warszawa) przy ul. Jagiellońska 26, NIP 1132453940 (zwanym Nabywcą), w imieniu którego działa 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, z siedzibą w Warszawie (03–301 Warszawa) przy  

ul. Jagiellońskiej 74 (zwana dalej Zamawiającym lub Odbiorcą), reprezentowanym przez Pana Mariusza 

Frankowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

 

reprezentowaną przez ………………………………………………………  

zwaną dalej Wykonawcą 

 

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. ). 

 

 

 

§ 1. Przedmiot, termin i sposób wykonania Umowy  

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup depozytorów kluczy wraz z montażem dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych w Warszawie. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik numer 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia do 

MJWPU w terminie do 45 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

3. Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez 

przedstawicieli obu stron. 

4. W przypadku, gdy podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia dostarczonego przez Wykonawcę 

zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady lub usterki, przedstawiciele stron opiszą je w protokole oraz ustalą termin 

ich usunięcia przez Wykonawcę. 

5. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń 

oraz uwag co do jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, stanowić będzie podstawę wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT. 

6. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru będą: 

1) ze strony Zamawiającego – ………………………… 

2) ze strony Wykonawcy – ……………………………… 

 

§ 2. Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie całkowite z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało określone na kwotę ……….………… zł 

brutto, słownie ……………………………………………………………………………………. Zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy  

z dnia …………………………... stanowiącą załącznik numer 2 do umowy. 

2. Zapłata będzie dokonana na podstawie faktury.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury i dostarczania jej do siedziby Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych. Faktura zostanie wystawione przez Wykonawcę na:  

 Nabywca:  

Nazwa podatnika: Województwo Mazowieckie  

Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  

NIP: 1132453940  

Odbiorca /Adres do korespondencji:  

Płatnik faktury: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych / MJWPU  

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa  

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić każdorazowo płatność na podstawie poprawnie wystawionej faktury  

w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury jest 

podpisanie przez Strony protokołu odbioru. 

5. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku 

prowadzącego rachunek Wykonawcy.  

6. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia faktury korygującej. 

7. W przypadku zmiany siedziby Zamawiającego, a szczególnie w przypadku zmiany adresu do korespondencji 

Wykonawca zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

najpóźniej na 14 dni od podpisania protokołu odbioru. 

9. W przypadku Wykonawców podlegających wpisowi do wykazu podmiotów prowadzonego przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (biała lista podatników VAT) podany w fakturze numer rachunku bankowego powinien 

znajdować się w przedmiotowym wykazie. 

10. Zastosowanie adekwatnej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.  

11. Należność będzie przekazana na konto bankowe wskazane na fakturze przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

roboczych od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury, do siedziby Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych, przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie. W przypadku zmiany siedziby oraz 

adresu korespondencyjnego, faktura będzie dostarczona przez Wykonawcę na nowy adres, o którym 

Wykonawca zostanie wcześniej powiadomiony. 

 

§ 3. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w terminie: 

a) dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, 

b) usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru prac zgodnie z § 1 ust. 5, 

2) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za odstąpienie przez Wykonawcę  

od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. 

3) w wysokości 1%  od  wartości uszkodzonego urządzenia na każdą godzinę przekraczającą termin usunięcia 

awarii podany przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne bez zbędnej zwłoki nie późnej niż w terminie 30 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary umownej. Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
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3.  Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia w pełnej wysokości odszkodowania 

przewyższającego karę umowną, na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 4. Odstąpienie od umowy 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie trzydziestu dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 5. Gwarancja 

 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia depozytorów spełniających wymogi zgodne z załącznikiem nr 2 do 

umowy. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze 

porozumienia. W razie braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Wymienione w Umowie załączniki stanowią integralną jej część. 

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. OPZ 

2. Oferta Wykonawcy 

3. Klauzula informacyjna 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 


